
 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกลำโหม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงคมนำคม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงำน 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงำน 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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http://nscr.nesdc.go.th/project2566/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/
http://nscr.nesdc.go.th/project2566/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรกองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ( องค์กำรมหำชน ) 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ 
ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
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ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

      ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ว ๑๑๑๒/ว ๓๕๔๔ 
  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิงที่ส่งมำด้วย  ๑.  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ๒.  ตำรำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้   

   ยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องประเมินคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญ 
  ๓.  Username และ password ส ำหรับประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ  
      ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนมิถุนายน  
ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) และวงจรนโยบำย (Policy cycle) เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในแต่ละปีงบประมำณ 
ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นห้วงที่ ๒ ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรส ำคัญ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ส ำนักงำนฯ จึงขอน ำส่งหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ มำยังท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้ในกำรประเมินให้คะแนนคัดเลือกโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ที่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำร และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่ำงแท้จริง ขอให้ท่านท าการประเมินให้คะแนน
ข้อเสนอโครงการส าคัญตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ในทุกข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ภำยใต้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
ที่ท่ำนเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพฯ  โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำระบบ eMENSCR 
(เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติ M๗ ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ) โดยด ำเนินกำรผ่าน
ระบบ eMENSCR ในช่วงวันที่ ๑๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย username และ password ของหน่วยงานท่าน

/ในฐานะ... 



๒ 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และ ๓ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผล 
กำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ตำมหลักทำงสถิติ และจะน ำไปจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำรก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำตำมข้ันตอน
ต่อไป ทั้งนี้  ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงกำรส ำคัญฯ ผ่ำนระบบ 
eMENSCR เพ่ิมเติมไดท้ี ่http://nscr.nesdc.go.th/project2566/ หรือ QR Code ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 

รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ดาวน์โหลดเอกสารชีแ้จง 

และชดุเอกสารประกอบการจัดท า 
โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕ หรือ ๖๒๓๙ 
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