ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๓๖๕๕

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐

๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓
เรื่อง กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มีผ ล
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ตำรำงมอบหมำยหน่ ว ยงำนเจ้ ำ ภำพขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทฯ ตำมมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ จำแนกตำมหน่วยงำน
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ตำมที่ สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ขอควำมอนุเครำะห์ให้
ส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำดำเนินกำรตำมขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓
ใน ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) กำรมองเป้ำหมำยร่วมกันในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (๒) กำรจัดทำโครงกำรสำคัญตำมกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่ควำมสัมพันธ์ตั้งแต่
ต้นทำง-กลำงทำง-ปลำยทำงของเป้ ำหมำยและช่องว่ำงกำรพัฒนำที่สำมำรถส่ งผลต่อ กำรบรรลุ เป้ำหมำย
(๓) กำรจัดล ำดับควำมสำคัญของโครงกำรสำคัญ และ (๔) กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ๒๕๖๕
ผ่ำนรู ปแบบดำเนิ นงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้ องกันกำรแพร่กระจำย
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มีมำตรกำรผ่อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔ และอนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ รวมทั้งหมด ๔ ครั้ง เพื่อให้ได้มำ
ซึ่งโครงกำรสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเป็นรูปธรรม สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนในฐานะ
หน่ วยงานเจ้ าภาพขั บเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ตามมติค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั น ที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้ง ๓ ระดับ ได้แก่ หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.๓) ซึ่งมีหน้ำที่ประสำนและบูรณำกำรกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติบรรลุผล
ได้ อย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรม เข้ า ร่ ว มการประชุ มเชิ งปฏิบั ติ การในครั้ ง ที่ ๑-๔ ซึ่ง จะมี ค วามเกี่ ยวข้ องกั บ
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.๑ – จ.๓ โดยตรง โดยมีรำยละเอียดกำรประชุม ดังนี้
หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครั้งที่ ๑
วันที่ ๓ ก.ค. ๖๓

ผู้เข้าร่วม

กำรเตรี ย มควำมพร้ อมเพื่ อ ขั บเคลื่ อนกำรด ำเนิ นงำนให้ บรรลุ
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.๑
เป้ ำหมำยยุ ทธศำสตร์ ชำติ และแผนแม่ บทภำยใต้ ยุทธศำสตร์ ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ในฐานะ จ.๑ ขอให้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๓ คนต่อ ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ที่ สามารถอยู่ร่วม
ได้ ตลอดการประชุ ม และเป็ นผู้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ สามารถให้ ค าปรึ ก ษาถ่ า ยทอดให้ กั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งที่ ๒ และ ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/หัวข้อการ …

-๒หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครั้งที่ ๒
วันที่ ๙ ก.ค. ๖๓

ครั้งที่ ๓
ในช่วงวันที่
๑๐-๑๔ ส.ค.๖๓*

ครั้งที่ ๔
ภายในวันที่
๑๙ ส.ค.๖๓*

ผู้เข้าร่วม

กำรวิเครำะห์และประมวลผลห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ที่ส่งผล
หน่วยงานเจ้าภาพ
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทย่อย
จ.๑ จ.๒ จ.๓
ในฐานะ จ.๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๓ คนต่อ ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งที่ ๑
จ.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้สามารถพิจารณาความสอดคล้องที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับ
ประเด็นแผนแม่บทฯ (สามารถเป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ เดียวกับ จ.๑)
จ.๓ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรง ที่มีความรู้ ความเข้าใจสามารถให้ข้อเสนอ
และความเห็นในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย จานวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
หน่วยงานเจ้าภาพ
กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อ
จ.๑ จ.๒ จ.๓
กำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะ จ.๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๓ คนต่อ ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งที่ ๑
จ.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้สามารถพิจารณาความสอดคล้องที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายระดั บ
ประเด็นแผนแม่บทฯ (สามารถเป็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ เดียวกับ จ.๑)
จ.๓ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงของท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรง ที่มีความรู้ความสามารถพิจารณาความ
สอดคล้อ งที ่ส ่ง ผลต่อ การบรรลุ เ ป้า หมายแผนแม่บ ทย่อ ย จานวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้า หมาย
แผนแม่บทย่อย
กำรจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำรสำคัญ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ
หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
จ.๑ จ.๒ จ.๓
ในฐานะ จ.๑ , จ.๒ , จ.๓ มอบหมายผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ

หมำยเหตุ: * ๑. เป็นกำหนดกำรเบื้องต้น โดยจะแจ้งให้ทรำบวันประชุมที่แน่นอนในกำรประชุมครั้งที่ ๒ ต่อไป
๒. อำจมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำโครงกำรสำคัญที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ
โดยขอให้หน่วยงำนเจ้ำภำพ จ.๑ – จ.๓ แจ้งควำมประสงค์มำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๓
๓. สำนักงบประมำณ คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ สำมำรถเข้ำร่วมเป็นผู้สังเกตกำรณ์ในทุกกำรประชุมข้ำงต้น

ส ำนั กงำนฯ จึ งใคร่ ขอควำมอนุ เครำะห์ ท่ ำนพิ จำรณำมอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่ เข้ ำร่ วมในชุ ด
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำ หมำยยุท ธศำสตร์ช ำติแ ละแผนแม่บ ทภำยใต้ยุท ธศำสตร์ช ำติ ” ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑ ถึง ๔
ตำมรำยละเอียดดังกำหนดกำรที่แสดงไว้ข้ำงต้น โดยแจ้งตอบรั บเข้ำร่วมกำรประชุมฯ ผ่ำน QR Code
ตำมกำหนดกำรที่ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุม ได้ทำง
QR Code หรือ URL ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร
จึ ง เรี ย นมำเพื่ อ โปรดพิ จ ำรณำมอบหมำยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม
ครั้งที่ ๑ ถึง ๔ ในวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

เอกสารประกอบการประชุมฯ

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

http://nscr.nesdb.go.th/full032563/

