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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
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๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรบก
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เจ้ำกรมพระธรรมนูญ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคุรุสภำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรวุฒิสภำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม.
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนศำลปกครอง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธรรม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำรบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ไทย-อะมำดิอุส เซำท์อีสต์ เอเชีย จำกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จำกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่บริษัท รถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จำกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จำกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรบริษัท ไทยสมำยล์แอร์เวย์ จำกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้จัดกำรใหญ่ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้จัดกำรกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้จัดกำรธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้จัดกำรบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้จัดกำรบริษัท โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จำกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้จัดกำรบริษัท สหโรงแรมไทยและกำรท่องเที่ยว จำกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้จัดกำรสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรเคหะแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรประปำนครหลวง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
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เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรสถำบันกำรบินพลเรือน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
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๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้ว่ำกำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงงำนไพ่
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรธนำคำรออมสิน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันไทย-เยอรมัน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรก่อสร้ำงแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันพลำสติก
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันยำนยนต์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
/เว็บไซต์…

-๒และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันอนุญำโตตุลำกำร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันอำหำร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
/เว็บไซต์…

-๒และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนธนำนุเครำะห์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งจรำจร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำร
มหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
/เว็บไซต์…

-๒และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรหอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรคลังสินค้ำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรจัดกำรน้ำเสีย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรตลำด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรสวนสัตว์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรสะพำนปลำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรสุรำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิกำรบดีสถำบันกำรพลศึกษำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรแพทย์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรกงสุล
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงรำง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรข้ำว
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรปกครอง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกำรศำสนำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมชลประทำน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมทำงหลวง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมธนำรักษ์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลำง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมประมง
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมป่ำไม้
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมพลศึกษำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมพิธีกำรทูต
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมยุโรป
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมรำชทัณฑ์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมศิลปำกร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมศุลกำกร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมสรรพสำมิต
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมสรรพำกร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมสำรนิเทศ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมสุขภำพจิต
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมหม่อนไหม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมอนำมัย
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมอำเซียน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อัยกำรสูงสุด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/
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สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ( องค์กำรมหำชน )
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

ที่ นร ๑๑๑๒/ว. ๔๑๓๐

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจั ดทำโครงกำรส ำคัญประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ส่ งผลต่อกำรบรรลุ เป้ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย กำหนดกำรประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร ครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”
ตำมหนั งสื อที่อ้ำงถึง สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้กำหนดให้
หน่ วยงำนในระดั บ กรมหรื อเที ยบเท่ ำ ด ำเนิ นกำรจั ดท ำโครงกำรส ำคั ญ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๕
ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ผ่ำนรูปแบบดำเนินงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Online) ตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ รัฐบำลได้มี มำตรกำรผ่ อนปรนกำรป้องกันฯ (โควิด -๑๙) ระยะที่ ๔ ที่อนุญำต
ให้สำมำรถจัดประชุมสัมมนำได้โดยมีกำรรักษำระยะห่ำงของผู้เข้ำร่วมประชุม สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำคัญฯ
ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมมำแล้ว ๒ ครั้งสำหรับหน่วยงำนเจ้ำภำพ เพื่อร่วมดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดทำห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุผลของ ๑๔๐ เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อย ที่ได้จำกข้อมูลของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำ
โครงกำรสำคัญฯ ของหน่วยงำนในระดับกรมหรือเทียบเท่ำต่อไปตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น
โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยของทุกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยผ่ำนทำงเว็บไซต์
ทำงกำรของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำม QR Code ที่แสดงไว้ท้ำยของเอกสำร ทั้งนี้ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้น สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาห่วงโซ่คุณ ค่า ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนมีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลให้
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำโครงกำรสำคัญ ประจำปี
๒๕๖๕ ต่อไป
๒. จัด ทาโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ มูล ของแบบฟอร์ม กำรจัด ท ำ
โครงกำรสำคั ญ ประจำปี ๒๕๖๕ (Project Idea) โดยสำมำรถดำวน์โ หลดไฟล์เ อกสำรได้ที่ เว็บไซต์
http://nscr.nesdb.go.th/templete-x65/ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรนำเข้ำระบบ eMENSCR ต่อไป
๓.จัด ทาเอกสาร Worksheet ๓ สรุป รายการโครงการสาคัญ ประจาปี ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน โดยระบุโครงกำรที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันจำกระบบ eMENSCR
และโครงกำรสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้จำกข้อ ๒. ในเอกสำร Worksheet ๓ ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
/เว็บไซต์…

-๒เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/05-Worksheet-3.pdf และส่ งกลั บ
มำยังสำนักงำนฯ ที่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้นำเข้ำข้อมูล
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่สำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดส่งให้แต่ละหน่วยงำนแล้ว
โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/checkusername/
๔. นำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ ที่ได้จำกข้อ ๒. และมีกำรบรรจุในเอกสำร Worksheet ๓
ตำมข้อ ๓. ในระบบ eMENSCR ผ่ำน http://emenscr.nesdc.go.th/ ในช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกรำยละเอียดของโครงกำรตำม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ ๓ “กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” ซึง่ โครงกำรสำคัญฯที่จะ
นำมำประกอบกำรกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้นำเข้ำระบบ eMENSCR เท่ำนั้น ทั้งนี้
ขอให้กองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ ตาม
ข้อ ๓. เป็นผู้นาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี ๒๕๖๕
๕. มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่จำนวน ๒ คน ต่อ ๑ เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนท่ำน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง ที่ ๓ “กำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กโครงกำรส ำคั ญ
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ”ณ ห้ อ งประชุ ม
Convention Centre A๒ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
at Central World ในวัน เวลำ ที่กำหนดไว้ตำมประเด็นแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนฯ
จะแบ่ งกลุ่ ม กำรประชุมตำมเป้ ำหมำยแผนแม่บทย่อยฯ เพื่อประมวลผลและคัดเลื อกโครงกำรส ำคัญ
ของหน่วยงำนที่สอดคลองกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่ำโดยมีกำหนดกำร ดังนี้
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑ , ๒ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ,๒๑ ,๒๒
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๓ , ๔ , ๕
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๒๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : แผนแม่บทฯ ที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖, ๑๗
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วมกลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เอกสารห่วงโซคุณคาของประเทศไทย
ของทุกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๓๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

แบบตอบรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

http://nscr.nesdb.go.th/detailforproject2565/

