
 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย ์

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
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QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมการข้าว 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอาย ุ

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณ ี

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมบังคับคด ี

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ์

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมประมง 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมหม่อนไหม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมอนามัย 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้บัญชาการทหารบก 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน กรรมการและผู้จัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการสภากาชาดไทย 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธกิารสภาการศึกษา 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาต ิ

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาต ิ

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ปลดักระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 
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(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

กราบเรียน อัยการสูงสุด 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถอือย่างยิ่ง 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการองคก์ารบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 

 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๓ สำนักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                            ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) 

เรียน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบโครงการสำคัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) จำนวน ๔๐๖ โครงการ และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตเิสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ  

 ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการ ตามแนวทาง
ของมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี ้

๑. กรณีที่โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการพิจารณาเป็นโครงการ
สำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการปรับปรงุรายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและ
ข้อมูลตั้งต้นจากระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงานนำเข้าในช่วงกระบวนการการ
จัดทำโครงการสำคัญฯ พร้อมทั้งนำโครงการสำคัญฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานร่วมกับ
การดำเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป 

๒. กรณีที่ โครงการผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ แต่ไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งนี้ หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างแท้จริง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมทั้งนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จทัน
ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป  

/ทั้งนี.้.. 
 



 
 

-๒- 

 ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ Line@nscr โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
    
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

QR Code ๑  
มติครม.  

QR Code ๒ 
คู่มือโครงการฯ 
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