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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐

๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อ ขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุท ธศำสตร์ช ำติ และแผนแม่บ ท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน <อธิบดีหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำ>
ด้วยคณะรั ฐมนตรี มีมติ เมื่อวั นที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เห็ นชอบแนวทำงกำรขั บเคลื่ อน
กำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน
ได้แก่ (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกันในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (๒) กำรจัดทำโครงกำรสำคัญตำมกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่ควำมสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นทำง-กลำงทำงปลำยทำงของเป้ ำหมำยและช่องว่ำงกำรพัฒนำที่ สำมำรถส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำย (๓) กำรจัดล ำดั บ
ควำมเร่งด่วนของโครงกำรสำคัญ และ (๔) กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมีมติ
มอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติดำเนินกำรจัดทำโครงกำรตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนดังกล่ำวร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับ เคลื่ อนแผนแม่บ ทภำยใต้ ยุ ทธศำสตร์ช ำติ ทั้ ง ๓ ระดับ และส ำนักงบประมำณ เพื่ อให้ ได้ ผ ลลั พ ธ์
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
ในกำรนี้ สำนักงำนฯ จำเป็นต้องดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนฯ
ด้วยรูปแบบกำรดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่กระจำย
ของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) โดยส ำนักงำนฯ ได้จัดทำวีดิทัศน์ประกอบกำรชี้แจงแนวทำง
กำรขับ เคลื่ อ นฯ และชุด เอกสำรประกอบกำรดำเนิน กำรของหน่ว ยงำนในระดับ กรมหรือ เทีย บเท่ำ
ตำมแนวทำงที่ (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกันฯ ในระดับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย จำนวน ๑๔๐ เป้ำหมำย
และ แนวทำงที่ (๒) กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญฯ ทั้งนี้ หน่ วยงำนของท่ำนเป็นหนึ่ งในหน่วยงำนเจ้ำ ภำพ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติในระดับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (จ.๓) ตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงในกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงที่ (๓) กำรจัดลำดับ
ควำมเร่งด่ว นของโครงกำรสำคัญ อย่ ำงไรก็ตำม หน่วยงานของท่านอาจมีค วามเกี่ ยวข้องในการร่วม
ขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอื่น ๆ นอกเหนือจากเป้าหมายที่ท่าน
ได้รับมอบหมายให้เป็น หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน สำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนมอบหมำย
ทุกกองหรือเทียบเท่าในสังกัดของท่าน ดำเนินกำรตำมแนวทำงที่ ๑ และ ๒ เพิม่ เติม ดังนี้

๑) ศึกษาและทาความเข้าใจวีดิทัศน์และเอกสารอื่น ๆ ประกอบการชี้แจงแนวทาง
การจั ด ทาโครงการส าคัญ เพื่อขับ เคลื่ อนกำรบรรลุ เป้ำ หมำยยุทธศำสตร์ช ำติ และแผนแม่บทภำยใต้
ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕ โดยท่ ำนสำมำรถดำวน์ โ หลดวี ดิ ทั ศน์ และชุ ดเอกสำร
ประกอบกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2565/ หรือตำม QR Code
ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้

๒) ดาเนินการวิเคราะห์และจัดทาเอกสารประกอบการดาเนินการตำมแนวทำงที่ (๑)
กำรมองเป้ำหมำยร่วมกันฯ (Worksheet ๑) และเอกสำรประกอบกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงที่ (๒)
/กำรจัดทำโครงกำร…

-๒กำรจั ด ท ำโครงกำรส ำคั ญ ฯ ในส่ ว นของกำรวิ เ ครำะห์ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ ำ ของเป้ ำ หมำยแผนแม่ บ ทย่ อ ย
(Worksheet ๒) ให้สมบูรณ์ และจัดส่งเอกสำร Worksheet ๑ และ ๒ กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันที่
๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓ และภำยในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๓ ตำมลำดับ โดยดำเนินกำรจัดส่งไฟล์ Worksheet
ตำมวิธีกำรที่ระบุในเอกสำรคำอธิบำยขั้นตอนกำรดำเนินกำรที่ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดได้จำก QR Code
ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้

๓) ดาเนินการวิเคราะห์และจัดทาเอกสารประกอบการดาเนินการตำมแนวทำงที่ (๒)

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ ในส่วนของกำรจัดทำโครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ (Worksheet ๓)
ให้สมบูรณ์โดยใช้ข้อมูลจำกเอกสำร Final Value Chain ของแต่ละเป้ำหมำยย่อยที่สำนักงำนฯ จะประมวลผล
และเผยแพร่ต่อไปใน QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ ภำยหลังจำกที่ได้ข้อมูลจำก Worksheet ๑ และ
๒ แล้ว และจัดส่งเอกสำร Worksheet ๓ กลับมำยังสำนักงำนฯ โดยดำเนินกำรจัดส่งไฟล์ Worksheet
ตำมวิธีกำรที่ระบุในเอกสำรคำอธิบำยขั้นตอนกำรดำเนินกำรที่ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดได้จำก QR Code
ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ พร้อมทั้งนาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูลจำก M๗
ภำยในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๓

๔) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ๒๕๖๕ โดยน ำโครงกำรส ำคั ญ ที่ ไ ด้ จ ำก

Worksheet ๓ และที่ได้นำเข้ำระบบ eMENSCR ไปบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ของหน่วยงำน
และดำเนิน กำรตำมขั้นตอนของพระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลั กเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ สำนักงำนฯ จะดำเนินกำรพิจำรณำกำรจัดลำดับควำมเร่งด่วนของโครงกำรสำคัญฯ
ภำยหลังจำกได้ข้อมูลตำมแนวทำงที่ ๑ และ ๒ ร่วมกับหน่วยงำนของท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพ จ.๓
หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ระดับประเด็น (จ.๑) และระดับเป้ำหมำยประเด็น (จ.๒) รวมทั้ง
สำนักงบประมำณ โดยสำนักงำนฯ จะดำเนินกำรจัดส่งข้อมูลและชุดเอกสำรประกอบกำรดำเนินกำร
ที่เกี่ยวข้องให้กับท่ำนพิจำรณำดำเนินกำรในโอกำสต่อไป เพื่อที่สำนักงำนฯ จะได้นำผลกำรดำเนินกำร
เสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติพิจำรณำก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำตำมขั้นตอนต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำมอบหมำยผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำรตำมข้อ ๑) – ๔) ด้วย
จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยทศพร ศิริสัมพันธ์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓ และ ๖๒๓๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: Punnaluk@nesdc.go.th
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการดาเนินการต่าง ๆ

