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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐

๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓
เรื่อง กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำร
บรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ตำรำงมอบหมำยหน่ ว ยงำนเจ้ ำ ภำพขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทฯ ตำมมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ จำแนกตำมหน่วยงำน
๒. กำหนดกำรกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ตำมที่ ส ำนั กงำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ได้ ขอควำมอนุ เครำะห์ ให้
ส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำดำเนินกำรตำมขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓
ใน ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) กำรมองเป้ ำหมำยร่วมกันในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (๒) กำรจัดทำโครงกำรสำคัญตำมกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่ควำมสัมพันธ์ตั้งแต่
ต้นทำง-กลำงทำง-ปลำยทำงของเป้ำหมำยและช่องว่ำงกำรพัฒนำที่สำมำรถส่ งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย (๓)
กำรจั ดล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ของโครงกำรส ำคั ญ และ (๔) กำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ รำชกำรประจ ำปี ๒๕๖๕
ผ่ ำนรู ปแบบด ำเนิ นงำนผ่ ำนระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้ องกั น กำรแพร่ กระจำย
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) นั้น
ในกำรนี้ รั ฐบำลได้ มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกั นกำรแพร่ระบำดฯ (โควิด-๑๙) ระยะที่ ๔
และอนุญำตให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้
กำหนดให้ มี กำรจั ดประชุ มเชิงปฏิ บั ติ กำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึ ง สิ งหำคม ๒๕๖๓ รวมทั้ งหมด ๔ ครั้ ง
เพื่อให้ได้มำซึ่งโครงกำรสำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเป็นรูปธรรม สำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.๓)
ตำมมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรประสำนและบูรณำกำรกำดำเนินงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐเพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งที่ ๒-๔ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเจ้าภาพ จ.๓ โดยตรง
โดยในครั้ งที่ ๑ จะเป็ น กำรประชุมเตรียมควำมพร้ อมเพื่อ ขั บเคลื่ อนกำรด ำเนิ นงำนให้ บ รรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงำนเจ้ำภำพ
ระดับประเด็นแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (จ.๑) โดยมีรำยละเอียดกำรประชุม ดังนี้
หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครั้งที่ ๑
กำรเตรี ยมควำมพร้ อมเพื่ อ ขั บเคลื่ อนกำรด ำเนิ นงำนให้ บรรลุ
วันที่ ๓ ก.ค. ๖๓ เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้เข้าร่วม
หน่วยงำนเจ้ำภำพ จ.๑

/หัวข้อการ …

-๒หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครั้งที่ ๒
กำรวิเครำะห์และประมวลผลห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)
วันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทย่อย

ผู้เข้าร่วม
หน่วยงำนเจ้ำภำพ
จ.๑ จ.๒ จ.๓

มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ผู้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้ข้อเสนอและความเห็นในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่ร่วมได้ตลอด
การประชุม จานวน ๒ คนต่อ ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ครั้งที่ ๓
กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อ
จ.๑ จ.๒ จ.๓
ในช่วงวันที่
กำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๑๐-๑๔ ส.ค.๖๓*

มอบหมายเจ้าหน้าทีท่ ี่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้ข้อเสนอและความเห็นในการวิเคราะห์และจัดทา
โครงการสาคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยให้บรรลุเป้าหมายได้ และสามารถอยู่
ร่วมได้ตลอดการประชุม จานวน ๒ คนต่อ ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ครั้งที่ ๔
ภำยในวันที่
๑๙ ส.ค.๖๓*

กำรจั ด ล ำดั บ ควำมส ำคัญ ของโครงกำรส ำคัญ ที่ ส่ ง ผลต่ อกำร
บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

หน่วยงำนเจ้ำภำพ
จ.๑ จ.๒ จ.๓

มอบหมายผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการของหน่วยงานต่าง 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 ท่ำนพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ เข้ ำร่ วมในชุดกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ในการประชุมครั้งที่ ๒ ถึง ๔ ตำมรำยละเอียด
ดังกำหนดกำรที่แสดงไว้ข้ำงต้น โดยแจ้งตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุมฯ ผ่ำน QR Code ตำมกำหนดกำรที่ปรำกฏ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุมได้ทำง QR Code หรือ URL ที่แสดง
ไว้ท้ำยของเอกสำร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเพื่อเข้ำร่วมประชุม ครั้งที่ ๒
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/

