
 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมการกงสุล 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
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สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมการค้าภายใน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมการศาสนา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมธนารักษ์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เจ้ากรมพระธรรมนูญ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมพิธีการทูต 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมยุโรป 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมศิลปากร 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธบิดีกรมสารนิเทศ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมอาเซียน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
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โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

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 
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 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
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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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้บัญชาการทหารเรือ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการการประปานครหลวง 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคุรุสภา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผูจ้ัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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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mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 
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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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
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เรื่อง โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐)  

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด 

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
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โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
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โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th QR Code ๑  

มติครม.  
QR Code ๒ 

คู่มือโครงการฯ 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้จัดการบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานไพ ่

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 
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โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th QR Code ๑  

มติครม.  
QR Code ๒ 

คู่มือโครงการฯ 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผูอ้ำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผูอ้ำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 
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โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓, ๖๒๒๕ และ ๖๒๓๙  
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สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
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ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
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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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การตลาด 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผูอ้ำนวยการองค์การสะพานปลา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสุรา 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
 
 
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๗๙๔ 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

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

เรียน ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

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
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑ ที่แนบท้ายหนังสือ 

 ในการนี้  สำนักงานฯ ขอเร ียนแจ้งว่า โครงการของหน่วยงานท่านไม ่ได ้ร ับการพิจารณา 
เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการของหน่วยงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
ตามที่สำนักงานฯ กำหนด หรือรายละเอียดข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตาม M๑ - M๕ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการรวมทั้งตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำ
โครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการสำคัญที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th 
หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ และบัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าวเพื่อประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญฯ และใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

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 
 

http://nscr.nesdc.go.th/
mailto:Sorraya@nesdc.go.th

