
 

 

แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 
 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประกอบด้วย Moduleg(M)kต่าง ๆ ได้แก่ (๑) M1        
ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆg(๒) M2dข้อมูลทั่วไปs(๓) M3aรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/             
การด าเนินการ (๔) M4 แนวทางการด าเนินการ (๕) M5 งบประมาณ (๖) M6 ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ และ (๗) M7 การอนุมัติตามล าดับการบังคับบัญชา 
 ผู้บันทึกข้อมูลสามารถศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานระบบ eMENSCRg(ส าหรับผู้น าเข้าข้อมูล
โครงการ) และคู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (ส าหรับผู้อนุมัติ) โดยใช้ค าค้นหา “ระบบ eMENSCR – NSCR” 
ในโปรแกรมค้นหาบนอินเตอร์เน็ต และด าเนินการ ดังนี้  

๑. การบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 การบันทึกข้อมูล หมายถึง การใช้ฟังก์ชัน “เพิ่มโครงการ” ท าการกรอกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ ตั้งแต่ M1 – M5 และท าการ “บันทึกโครงการ”  
 ๑.๑ ให้บันทึกแผนงาน/โครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(M1 - M5) ภายในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งแผนงาน/กิจกรรมที่ไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) และให้ยกเว้นไมต่้องบันทึกแผนงาน/โครงการที่เป็นงบบุคลากร 
 ๑.๒ ใช้ข้อมูลแผนงาน/โครงการ และวงเงินงบประมาณตามท่ีปรากฏในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือใช้วงเงินงบประมาณจากการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกรณีที่ใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน 
และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ปรับปรุง
ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่บันทึกเป็นร่างโครงการให้เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์  
   ๑.๓ การรายงานผลการด าเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ให้รายงานความก้าวหน ้า แล้วส่ง
โครงการที่บันทึกไว้แล้ว ให้กับผู้อนุมัติข้อมูลของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามล าดับการบังคับบัญชา โดยนับถัดจากวัน
สิ้นสุดไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในห้วงระยะเวลาที่ยังไม่มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้รายงานเฉพาะการด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรม      
ที่ไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) หรือการใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (ถ้ามี)   

๒.hความเชื่อมโยงของโครงการ (M1)hการบันทึกความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการกับแผนระดับที่ ๒ 
นโยบายรัฐบาลหลัก และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประกอบด้วย 
 ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน 

ให้ศึกษารายละเอียด และเลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ค าค้นหา “แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ – NSCR” ในโปรแกรมค้นหาบนอินเตอร์เน็ต 

๒) แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน  
  เนื่องจากแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้ระบุส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละประเด็นการปฏิรูป (ตลอดจนแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรม วิธีการ
ปฏิรูป และข้ันตอนการด าเนินงาน) ไว้ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศจะถูกขับเคลื่อนโดยการบริหารราชการส่วนกลาง
เป็นหลัก การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระดับพ้ืนที ่(Area) จะถูกก าหนดและถ่ายทอดการด าเนินการ       
 

/โดยราชการ... 
 

http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-emenscr/
http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-emenscr/
http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95/
http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95/


 

 

- ๒ - 
โดยราชการส่วนกลาง หากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือหน่วยด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ไม่มีความเกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ไม่ต้องบันทึกความเชื่อมโยงในส่วนนี้ 

กรณีที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือหน่วยด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด     
มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ การบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ ให้บันทึกเป็น
กิจกรรมภายใต้โครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
โดยไม่ต้องบันทึกแยกเป็นโครงการต่างหาก สามารถศึกษารายละเอียดของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน      
โดยใช้ค าค้นหา “แผนการปฏิรูปประเทศ – NSCR” ในโปรแกรมค้นหาบนอินเตอร์เน็ต 

ทั้งนี้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการปฏิรูป
ประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  
 ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
  ให้เลือกเป้าหมายรวม และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านที่เก่ียวข้อง 
 ๔) นโยบายและแผนความม่ันคงแห่งชาติ  
  นโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า หากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือหน่วย
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนความ
มั่นคงแห่งชาติ ไม่ต้องบันทึกความเชื่อมโยงในส่วนนี้ 
 ๕) ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก และความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
  ให้เลือกนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านที่เก่ียวข้อง 

๓. ล าดับการอนุมัติข้อมูลกรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 
 

 
 
                
             
             
            
 
             
             

 

   

 

 

/๔. กรณีงบประมาณ ... 

หัวหน้าส านักงาน
จังหวัด 

รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด  

(ที่ได้รบัมอบหมาย) 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ส านักงาน 
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์      
กลุ่มจังหวัด (OSM) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ      
ในจังหวัด  

 

รองปลัดกระทรวง            
ที่ได้รบัมอบหมาย 

(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม)  

อนุมัต ิ
 

ส่งข้อมลู 
 

อนุมัต ิ
 

ส่งข้อมลู 
 

อนุมัต ิ
 

ส่งข้อมลู 
 

อนุมัต ิ
 

ส่งข้อมลู 
 

อนุมัต ิและสง่ข้อมลู 
 

อนุมัต ิและสง่ข้อมลู 
 

อนุมัต ิและสง่ข้อมลู 
 

อนุมัต ิ
 

ส่งข้อมลู 
 

ส่งข้อมลู 
 

อธิบดีหรอืเทียบเท่า 
(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

 

ปลัดกระทรวง 
(อนุมัติข้อมูลจาก 
รองปลัดกระทรวง) 

 
เฉพาะกรณีที่มีการมอบหมายภายในกระทรวง

มอบหมาย 

ผู้กรอกข้อมูลและเลือก 
เส้นทางเอกสาร 

 
 

Accountability 
 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ
เพื่อจัดท ารายงาน 

 

http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95/
http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95/


 

 

- ๓ -  

๔. กรณีงบประมาณที่ส่วนราชการต่าง ๆ (งบ Function) จัดสรรให้ด าเนินการในระดับจังหวัด ให้บันทึก
เฉพาะกรณีที่มีการมอบหมายจากกระทรวง/กรม ต้นสังกัดเท่านั้น  ส าหรับโครงการที่ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการในระดับจังหวัด ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการบันทึกข้อมูลเอง ส านักงานจังหวัดไม่ต้องบันทึก
ข้อมูล 

๕. การรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ไขข้อมูล 
 ๕.๑ การรายงานผลการด าเนินงาน 
  การรายงานผลการด าเนินงาน หมายถึง การใช้ฟังก์ชัน “รายงานความก้าวหน้า” หรือ M6 รายงาน
ความก้าวหน ้าในการด าเนินงาน ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ “ส่งโครงการ” ในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติให้กับผู้อนุมัติข้อมูล ผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละล าดับจะต้องตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติข้อมูล
ตามล าดับ ตามข้อ ๓ ซึ่งกระบวนการรายงานผลการด าเนินงานต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จะต้องด าเนินการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่ม
จังหวัดอนุมัติข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 
๑๐ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส  
 ๕.๒ ปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 ๕.๓ การแก้ไขข้อมูล 
  ๕.๓.๑ ก่อนส่งโครงการ 
 เมื่อบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ โดยที่ยังไม่ได้ส่ง
โครงการให้กับผู้อนุมัติข้อมูล การบันทึกข้อมูลดังกล่าวจะมีสถานะเป็น “ร่างโครงการ” ผู้บันทึกข้อมูลสามารถ
แก้ไขข้อมูลแผนงาน/โครงการ (M1 – M5) ได ้
 

/๕.๓.๒ หลังได้รับ... 
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หน่วยงานรายงาน 
ความก้าวหน้า Q3 



 

 

 - ๔ -  
  ๕.๓.๒ หลังได้รับการอนุมัติข้อมูลแต่ละล าดับแล้ว 
 ๕.๓.๒.๑ เมื่อผู้บันทึกข้อมูลส่งโครงการให้กับผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละล าดับแล้ว ผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละ
ล าดับจะท าการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูล หากผู้อนุมัติข้อมูลล าดับใดเห็นว่าจ าเป็นต้องแก้ไข
ข้อมูล ผู้อนุมัติข้อมูลนั้น จะต้องคืนโครงการในระบบตามล าดับกลับไปยังผู้บันทึกข้อมูล จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูล
ได้ ผู้อนุมัติข้อมูลทุกล าดับจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้อนุมัติข้อมูล (M7) 
  ๕.๓.๒.๒ เมื่อปลัดกระทรวงอนุมัติข้อมูลแผนงาน/โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ ข้อมูลจะถูกส่งถึงส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจะไม่สามารถคืนโครงการ 
ในระบบตามล าดับให้กับผู้บันทึกข้อมูลได้อีก การแก้ไขข้อมูลในกรณีนี้ ส่วนราชการระดับกระทรวงจะต้องมี
หนังสือถึงส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือขอแก้ไขข้อมูล เท่านั้น  
 ๕.๒.๒.๓ เมื่อผ่านพ้นระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสแล้ว การรายงานผล
การด าเนินงานของไตรมาสนั้น จะสิ้นสุดลง การย้อนกลับไปรายงานผลการด าเนินงานของไตรมาสที่ล่วงมาแล้ว    
จะไม่สามารถด าเนินการได้ เว้นแต่กรณีที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดระบบให้
ด าเนินการได ้
 
 


