
 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกระบี่ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจันทบุรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูม ิ

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชุมพร 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
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อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
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ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยก 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครสวรรค์ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบึงกำฬ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปทุมธำนี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำนี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพังงำ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตร 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิษณุโลก 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแพร่ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธร 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
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และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลพบุรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำพูน 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสงครำม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระแก้ว 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระบุรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำย 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/


 
 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๔๙๓ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

       ๑๗ กันยำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ 
แฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook)  

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๒๒๔๕  
ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมของ
คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)  
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและ 
ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในกำรเข้ำสู่ระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ของ 
ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยจังหวัด และอ ำเภอ ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ทั้งนี้  
ในครำวกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ  
ด ำเนินส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำรฯ เมื่อได้มีกำรจัดตั้ง 
และน ำเข้ำค ำสั่งในระบบแล้วเสร็จ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ในกำรนี้ จังหวัดของท่ำนได้มีค ำสั่งจัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฯ แล้ว ส ำนักงำนฯ จึงขอส่งรหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับทีมปฏิบัติการฯ ในกำรเข้ำสู่ระบบ Logbook เพ่ือเป็น
เครื่องมือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคน 
ทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที ่ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำดูรหัสผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ส ำหรับทีมปฏิบัติกำร ฯ ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/p-document/  
โดยใช้ Username และ Password ของท่ำน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับกำรใช้เข้ำระบบ Logbook พร้อมทั้งขอควำม
อนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ทีมปฏิบัติกำรฯ ในจังหวัดของท่ำนด้วย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรำรัตน์ มีชนะ พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓  E-mail: Jirarat@nesdc.go.th เป็นผู้
ประสำนงำนดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/  
หรือตำม QR Code ท้ำยหนังสือนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ)  
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙   
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

http://nscr.nesdc.go.th/p-document/
mailto:Jirarat@nesdc.go.th
http://nscr.nesdc.go.th/doc-pelcd/

