ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกำรแพทย์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกำรข้ำว

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกำรปกครอง

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกำรศำสนำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมชลประทำน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำย่ั่ง

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมธนำรักษ์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมบังคับคดี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมประมง

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมปาำไม้

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมพลศึกษำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมพัฒนำ่ีมือแรงงำน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมศุลกำกร

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมสุขภำพจิต

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมหม่อนไหม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมอนำมัย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ปาำ และพันธุ์พืช

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

กรรมกำรผู้จัดกำรธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

กรรมกำรและผู้จัดกำรบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรคุรุสภำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้จัดกำรสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิจัยแห่งชำติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งจรำจร

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดกระทรวงแรงงำน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดกระทรวงพลังงำน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดกระทรวงพำณิชย์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดกระทรวงมหำดไทย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม.

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

กรำบเรียน อัยกำรสูงสุด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงกรำบเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

ผู้อำนวยกำรสถำบันวิทยำลัยชุมชน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนเรศวร

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎ์ธำนี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมมำธิรำช

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๘๙๙

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรจัดทำโครงกำรสำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมบูรณ์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓

เรียน

อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย QR Code ประกอบกำรดำเนินงำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงกำรสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะ่าำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
เสนอ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยมอบหมำยให้สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับหน่วยงำนที่มีโครงกำรสำคัญฯ จัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีค วำมสมบูร ณ์
ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว สำนักงำนฯ จึงขอควำม
อนุเครำะห์หน่วยงำนของท่ำนซึ่งมีโครงกำรสำคัญฯ ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำรให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารลาดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ในระบบ eMENSCR ทั้ง นี้ ขอให้
เพิ่มเป็นโครงการใหม่ผ่านรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองผู้รับผิดชอบโครงการ
และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M๗) โดยใช้ชื่อโครงการเดิมและข้อมูลตั้งต้นจากระบบ eMENSCR
ที่หน่วยงานนาเข้าในช่วงกระบวนการการจัดทาโครงการสาคัญฯ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถนำเข้ำโครงกำรสำคัญฯ
ในระบบ eMENSCR ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แ ล้ว เสร็จ ทัน ต่อ การจัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงบประมำณใช้เป็นข้อ มูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีข้ำงต้นต่อไป ซึ่งหำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนลำดับกำรอนุมัติข้อมูล
(M๗) หน่วยงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ผ่ำนระบบ eMENSCR โดยสำนักงำนฯ จะแจ้งแนวทำงกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับกำรอนุมัติข้อมูลให้ทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕ และ ๖๒๓๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

