
 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมิน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมิน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมิน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำร พัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมิน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมิน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำร พัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมิน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมิน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำร พัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมิน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมนิ
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำร พัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมิน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมนิ
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำร พัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมิน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/


 
 

 
ที ่นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๘๑ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื ่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๘๘๘ 
     ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๕ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๔๓๑๘ 
     ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และน ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ มิถุนำยน - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมิน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ

/รำยละเอียด... 



๒ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ หรือ QR Code ๒ ที่แนบท้ำย 
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

   (นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
 รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๑-๖๒๔๐ 
โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  

QR Code ๒ 
การจัดท าโครงการฯ  

ประจ าปี ๒๕๖๗ 
 

QR Code ๑ 
ตารางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จะต้อง
ประเมินคะแนนข้อเสนอโครงการ 

http://nscr.nesdc.go.th/project2567/
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 
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 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง  ๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ได้แจ้ ง ให้ 
ทุกหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติบนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกหน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดท ำโครงกำรที่ตอบโจทย์กำร พัฒนำ
ประเทศและส่งผลต่อกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและหลักกำรควำมสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
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 ในกำรนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอโครงกำรฯ  
ตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ส ำนักงำนฯ จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเมิน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๗ ในทุกข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ  
รำยละเอียดปรำกฏตำม QR code ๑ แนบท้ำยหนังสือ โดยใช้ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐ
น ำเข้ำระบบ eMENSCR (เฉพำะรำยกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้บริหำร (M๗) ภำยใน ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕) โดยด ำเนินกำรผ่านระบบ eMENSCR ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานท่านที่ส ำนักงำนฯ ได้จัดส่งให้ด้วยแล้ว
ตำมหนังสือที่อ้ำง ๒ เพ่ือส ำนักงำนฯ จะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวไปประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงกำรฯ 
ตำมหลักวิชำกำรทำงสถิติ และน ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ และ
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