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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงกลำโหม 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 



 - ๒ - 

ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 



 - ๒ - 

ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 



 - ๒ - 

ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 



 - ๒ - 

ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 



 - ๒ - 

ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 



 - ๒ - 

ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงคมนำคม 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 
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ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 
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ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 



 - ๒ - 

ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงำน 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 
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ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 
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ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 



 - ๒ - 

ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 
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ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงำน 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 
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ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 



 - ๒ - 

ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 
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ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 
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ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 



 - ๒ - 

ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 
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ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  



 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๕๖๔ 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ของหน่วยงำน  

เรียน ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code  
ตำม หนังสือที่อ้ำงถึง ๑ – ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ  

โดยมีแผนระดับที่ ๓ เป็นแผนเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ ๕ ปี เป็นแผนหลัก 
ขณะที่แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนเชิงประเด็นที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ  
๑ หน่วยงำนขึ้นไป ให้มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รำยละเอียดปรำกฏตำม 
สิ่งที่ส่ งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่  ๑ ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำม 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเคร่งครัด โดยในส่วนของแผนระดับที่ ๓ ให้ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) รวมทั้งวิเคราะห์
ช่องว่างของประเด็นการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือให้กำรจัดท ำแผน 
มีควำมครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีแผน   

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลของแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
ในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) พบว่ำ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแรก 
ของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจนถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้าน... ยังมีจ านวนค่อนข้างมากและ 
มีความซ้ าซ้อนของประเด็นการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ขณะที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบางประเด็น
อาจยังไม่มีแผนปฏิบัติการด้าน... รองรับ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในห้วงที่ ๒ 
สำมำรถเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ อย่ ำงเป็ นรูปธรรม  มีควำมสอดคล้องกับข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน... ทั้งหมด  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการจัดท า และประกาศใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่าน 

/ ตั้งแต ่... 
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ตั้งแต่ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง กรม) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของประเด็นกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน...  
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “ข้อมูลแผน 
ปฏิบัติการด้าน...” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย รำยกำร QR Code ล ำดับที่ ๒ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป หน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับท่ี ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ ส ำหรับเชื่อมโยงโครงกำร/กำรด ำเนินงำน มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้ (๑) นำงสำวเก็จมณี ถินถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๔๙ ๔๓๒๗ 
(๒) นำยธรรมรงค์ ตั้งซ้ำย โทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๐ ๑๒๑๖ และ (๓) นำยธีรดล ปรีชำ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๕๒ ๕๐๓๕ 
เป็นผู้ประสำนงำนดังกล่ำว และเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส านักงานฯ ทาง Email : Planlevel3@nesdc.go.th เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๖  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)   
   รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
     

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๑, ๐๘ ๓๒๗๖ ๕๕๐๕ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ 
Email : Thammarong.t@nesdc.go.th  


