
ระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด  

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้การรายงานดังกล่าวจัดท าผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก ส านักงานฯ จึงได้
จัดท าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของรัฐใช้รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนระดับต่างๆ ของประเทศ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” (หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ และรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานฯ ดังนั้นการใช้งานระบบ eMENSCR ในการ
รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย 

1. ประเภทของผู้ใช้งานระบบฯ (User) 

 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ จ าแนกประเภทของผู้ใช้งานระบบฯ ตามบทบาทหน้า ดังต่อไปนี้ 

1)  ผู้น าเข้าข้อมูลโครงการ คือ ส่วนราชการระดับกองโดยความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า ท าหน้าที่ในการน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการด าเนินงาน ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าเป็นราย  
ไตรมาส และส่งข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติจาก “ผู้อนุมัต”ิ 

2) ผู้น าเข้าข้อมูลแผน คือ ส่วนราชการระดับกองที่ได้รับมอบหมายในการน าเข้าแผนระดับ 3  
ของหน่วยงานเข้าสู่ระบบฯ เช่น กองยุทธศาสตร์, กองนโยบายและแผน โดยหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าและ
ระดับกระทรวงจะได้รับเพียง Username เดียวต่อหนึ่งหน่วยงาน 

3)  ผู้อนุมัติ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการระดับกอง
น าเข้ามาในระบบฯ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องก่อนจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดท ารายงานเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป (รายละเอียดในส่วนนี้จะถูกอธิบายในหัวข้อ “ล าดับการอนุมัติ (M7)”) 

4)  ผู้ประสานงานระดับกระทรวง (ป.ย.ป.) คือ  กลุ่มงาน ป.ย.ป. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ 
ป.ย.ป. ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถดูภาพรวมของทุกโครงการในทุกสถานะภายในกระทรวงได้ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ 

5)  ผู้ติดตามและตรวจสอบ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ, คณะรัฐมนตรี , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น 

2. ข้อมูลที่หน่วยงานจะต้องน าเข้าระบบ eMENSCR 

หน่วยงานของรัฐจะต้องน าข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ใน 2 ส่วน 
ได้แก่ การน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการด าเนินงาน และ การน าเข้าแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการด้าน... , 
แผนปฏิบัติราชการ) ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



ส่วนที่ 1 การน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการด าเนินงาน 

 1) การเพิ่มโครงการใหม่ (M1-M5) 
 เมื่อหน่วยงานของรัฐมีโครงการที่จะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ หน่วยงานระดับกอง โดยความ
รับผิดชอบของผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าจะต้องส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน เข้า
ในระบบฯ ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณนั้น1 ทั้งนี้ หากเป็นโครงการที่มีการริเริ่มระหว่างปีงบประมาณ ให้
หน่วยงานน าเข้าข้อมูลดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาสที่มีการริเริ่มโครงการ โดยข้อมูลที่จะต้องน าเข้าใน
ระบบฯ ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก (5 Module) ได้แก่ 

 M1 : ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 
 M2 : ข้อมูลทั่วไป 
 M3 : รายละเอียดโครงการ 
 M4 : กิจกรรม 
 M5 : แผนการใช้งบประมาณ 

โดยข้อมูลโครงการในส่วน M1-M5 จะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบฯ ในสถานะ “ร่างโครงการ” กล่าวคือ ข้อมูล
โครงการจะยังไม่ถูกเผยแพร่และผู้กรอกข้อมูลยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้อยู่เสมอ จนกว่าร่างโครงการดังกล่าวจะถูก
ส่งไปยัง “ผู้อนุมัติ” และเปลี่ยนสถานะจากร่างโครงการเป็น “โครงการรออนุมัติ” (รายละเอียดในส่วนนี้จะถูก
อธิบายในหัวข้อ “ล าดับการอนุมัติ (M7)”) 

 2) การรายงานความก้าวหน้า (M6) 
เมื่อโครงการที่ได้น าข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน (M1-M5) เข้าในระบบแล้ว ถูกด าเนินการ

หรือมีความคืบหน้า หน่วยงานผู้กรอกข้อมูลข้างต้นจะต้อง รายงานผลการด าเนินการ (M6) ที่เกิดขึ้นเป็นราย 
ไตรมาส โดยมีระยะเวลา 30 วัน หลังสิ้นไตรมาสในการรายงานผล โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติ
ตามล าดับ (M7) ด้วยเช่นกัน 

 

  

                                                           
1
 ส ำหรับปีงบประมำณ 2563 อำจมีกำรพิจำรณำขยำยกรอบเวลำเพื่อให้สอดคล้องกบักระบวนกำรงบประมำณและควำมเหมำะสมตอ่ไป 



ส่วนที่ 2 การน าเข้าแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการด้าน.../แผนปฏิบัติราชการ) ของหน่วยงาน 

 นอกจากการน าเข้าข้อมูลโครงการดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นนั้น ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐ
จะต้องน าเข้าสู่ระบบ ฯ ได้แก่ การน าเข้าแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการด้าน.../แผนปฏิบัติราชการ) ของหน่วยงาน 
โดยข้อมูลที่จะต้องน าเข้าระบบฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

 การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบฟอร์ม เพ่ือแสดงถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ระดับ 2 และ 3 อื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
 
 
 
 

 การอัปโหลดไฟล์ (.pdf) แผนระดับ 3 ฉบับเต็ม ที่หน่วยงานได้จัดท าเข้าสู่ระบบฯ ใน
รูปแบบ pdf file โดยหน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนระดับ 3 ได้ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

ทั้งนี้  การน าเข้าแผนระดับ 3 ให้หน่วยงานมอบหมายกองนโยบายและแผนหรือกองที่เกี่ยวข้อง 
เพียง Username เดียว ในการน าเข้าข้อมูล โดยต้องผ่านการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (M7) 

 
3. ล าดับการอนุมัติ (M7) 

 การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ทั้งในส่วนของข้อมูลโครงการและในส่วนของการ
น าเข้าแผนระดับ 3  ล้วนต้องผ่านการอนุมัติข้อมูลตามล าดับขั้น (M7) เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล ซึ่งรูปแบบล าดับการอนุมัติจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่วยงาน โดยสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส าหรับเตรยีมข้อมูลเพื่อกรอกเข้าในระบบ eMENSCR 

http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/ 



2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 

 

3) รัฐวิสาหกิจ 

 

4) องค์การมหาชนหรือหน่วยงานในก ากับ 

 

 

 

 



5) มหาวิทยาลัย 

 

 

ทั้งนี้ ส าหรับหน่วยงานที่ได้แจ้งข้อมูลล าดับการอนุมัติมายังส านักงานฯ แล้ว แต่ภายหลังมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหาร ซึ่งท าให้ล าดับการอนุมัติ (M7) ของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในเบื้องต้นขอให้
หน่วยงานแจ้งรายละเอียดดังกล่าวมาทาง email : emenscr@nesdc.go.th เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินการต่อไป 

4. สถานะของโครงการ 

1) ร่างโครงการ หมายถึง โครงการที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าในระบบฯ ครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพ่ือ
ขอรับการอนุมัต ิซ่ึงในส่วนนี้ผู้กรอกข้อมูล ยังสามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดภายในโครงการได้อยู่เสมอ 

2) ร่างโครงการ (ไม่สมบูรณ์) หมายถึง โครงการที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าในระบบฯ ยังไม่ครบถ้วน จึงไม่
สามารถส่งข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติได ้

3) รออนุมัติ หมายถึง โครงการที่ผู้น าเข้าข้อมูลโครงการได้ส่งข้อมูลไปยังผู้อนุมัติแล้ว และผู้อนุมัติอยู่ระหว่าง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4) รอแก้ไข หมายถึง โครงการที่ผู้อนุมัติพิจารณาแล้วว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน และได้ส่งกลับไปให้ผู้
น าเข้าข้อมูลโครงการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม 

5) อนุมัติแล้ว หมายถึง โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วตลอดสายการบังคับบัญชา และข้อมูลโครงการถูก
เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ 

5. การขอ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

ในกรณีที่หน่วยงานใดยังไม่มี ชื่อผู้ใช้ (Username) ส าหรับ Login เข้าใช้งานระบบฯ หรือ ลืมรหัสผ่าน/
ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถด าเนินการได้โดยการกรอกข้อมูลตาม แบบฟอร์มการขอ Username และ 
Password และ แบบฟอร์มการ Reset Password ซึ่งดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/ระบบ-
emenscr ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง email : emenscr@nesdc.go.th 

 



ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

(ส ำหรับผู้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร) 

คู่มือกำรใช้งำน 



2 

1 

3 

4 

ชื่อผู้ใช ้

แถบเมนู 

แถบค้นหำ 

รำยชื่อโครงกำร 

เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะพบกับหน้าหลัก ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้  

ส่วนประกอบของหน้ำหลัก 



กรอบเวลำในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร และกำรอนุมัติข้อมูล 



nscr.nesdc.go.th 4 ตุลำคม 2562 

กำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ eMENSCR จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติข้อมูล
ตำมล ำดับขั้น (M7) ดังนั้น เม่ือหน่วยงำนระดับกองได้กรอกข้อมูล
โครงกำรอย่ำงสมบูรณ์แล้ว จะต้องกดส่งโครงกำรเพื่อขอรับกำรอนุมัติ 
โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

กำรส่งข้อมูลโครงกำร/ผลกำรด ำเนินกำร เพื่อขอรับกำรอนุมัติ 

1 

2 
กดปุ่ม “ส่งโครงกำร” 

กดที่ เครื่องหมำย        หลัง
โครงกำรที่จะด ำเนินกำร 

การส่งข้อมูลโครงการ/ผลการด าเนินการ เพื่อขอรับการอนุมัติ 



3. คลิกที่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ เพื่อเลือกความสอดคล้อง 
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกแผนระดับ 2 อื่นๆ เพิ่มเติม หากโครงการมี
ความสอดคล้อง 

2. ในส่วนของ “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งเป็นแผนระดับ 1 จะถูก
เชื่อมโยงผ่าน“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ให้โดย
อัตโนมัติ ดังนั้น กรุณาเลือกแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านล่าง  

1. กรอกชื่อโครงการ/การด าเนินงาน 

4. เพ่ิมความสอดคล้องกับแผนระดับ 3 (ไม่บังคับ) 

1 

2 

3 

4 

M1 การเพิ่มโครงการใหม่  



1 

2 

1. คลิก  
“แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ” 

2. คลิก เลือกความสอดคล้องโดยตรง 

      ส าหรับการเลือกความสอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น ระบบฯ ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนแม่บทฯ 
ไว้แล้ว ซึ่งมีวิธีการเลือกดังนี้ 

กำรเลือกควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 



3 

3. คลิก เลือกความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ครบทุก
หัวข้อดังต่อไปนี ้

4. คลิก เลือกความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติในส่วนของประเด็น
ยุทธศาสตร์  โดยระบบจะแสดงเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติและประเด็น
ยุทธศาสตร์ฯ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีท่านเลือกเท่านั้น 

4 5 5. คลิก เลือกความเชื่อมโยงกับเป้ายุทธศาสตร์ชาติแล้วคลิก “ถัดไป”  
ท้ังนี้ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น เมื่อท่านเลือก
ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

• ประเด็นแผนแม่บท ฯ 
• แผนย่อย 
• เป้าหมายแผนย่อย 
• แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
• เป้าหมายของแผนแม่บท ฯ ประเด็น 

กำรเลือกควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 



6 

6. กรอกข้อมูลเพื่ออธิบายว่าโครงการของท่าน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ีท่านเลือก
อย่างไร  และมีส่ วนในการสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร 

กำรเลือกควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 



7 

8 10 

9 

7. กรอกข้อมูลเพื่ออธิบายว่าโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายแผนย่อยท่ี
ท่านเลือกอย่างไร และมีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 

8. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการนี้จะมี
ส่วนในการสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 

9. กรอกข้อมูลเพื่ออธิบายว่าโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของแผน
แม่บท ฯ ประเด็นท่ีท่านเลือกอย่างไร และมีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไร 

10. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการ โครงการนี้จะมี
ส่วนในการสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 

กำรเลือกควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 



นอกจากแผนทั้ง 3 ระดับแล้ว ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องกับส่วน
อ่ืน ๆ ได้ (ไม่บังคับ) ได้แก่ ความสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาล , 
นโยบายเร่งด่วน, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

M1 



1. เลือกว่าข้อมูลที่น าเข้าในระบบฯ 
มีลักษณะเป็น “โครงการ” หรือ 
“การด าเนินการ” อย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. ใส่ชื่อ แผนงาน กรณีโครงการ/
การด าเนินงาน อยู่ภายใต้แผนงาน 

3. กรณีเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ
ใหญ่ ให้ระบุรหัสของโครงการใหญ่ใน
ระบบ eMENSCR (ถ้ามี) 

4. เลือกลักษณะ ว่าเป็นโครงการ/การ
ด าเนินการ ที่ใช้งบประมาณ หรือ ไม่ใช้
งบประมาณ 

5. เลือกวิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง/
จัดจ้าง หากด าเนินการทั้ง 2 วิธี ให้เลือก
ทั้งสองตัวเลิก  

6. ระบรุหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

M2 



1. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้อ านวยการกอง
หรือเทียบเท่า 

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี 

1 

2 

M2 



1 1. กรอกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลตามท่ีปรากฏ 

2. ระบุพื้นท่ีด าเนินโครงการ (ในกรณีท่ีเป็นโครงการเชิงพื้นท่ี) 
โดยการค้นหาพื้นท่ีในช่อง “ค้นหา” 

2 3 

3. กรอกข้อมูลในกรณีท่ีด าเนินโครงการมากกว่าหนึ่งพื้นท่ี หรือ
ต้องการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที ่

M3 



2. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมจะ
สอดคล้องกับ ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุด
โครงการตามปีงบประมาณใน (M3) 

1. เพิ่มกิจกรรมโดยการ คลิกเครื่องหมาย 
“+” ถ้าหากมีกิจกรรมย่อย ก็สามารถ
คลิกเครื่องหมาย “+” ภายใต้กิจกรรม
หลักเพิ่มเติมได้ 

4. เลื่อน/ย่อ/ขยาย แถบสีฟ้าเพื่อก าหนดกรอบ
ระยะเวลาของกิจกรรม (ปีงบประมาณ) 

3. คลิกเพื่อแก้ไข/ลบ กิจกรรม 

1 
2 

3 4 

M4 



1. กรอกข้อมูลงบประมาณทีห่น่วยงานเป็นผู้ขอรับจัดสรร 

3. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีหน่วยงานใช้งบประมาณจากเงิน
รายได้ของหน่วยงานเองตามวงเงินโครงการ 

2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานขอผ่านหน่วยงานอ่ืนและ
ระบชุื่อหน่วยงานนั้น 

4.กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จาก ในประเทศหรือต่างประเทศ 
ตามวงเงินโครงการ 

5. กรอกข้อมูลงบประมาณกรณีที่วงเงิน โครงการมา
จากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น 

1 

2 

3 

4 

5 

6 6. กรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของในรายไตรมาส 

M5 



การรายงานความก้าวหน้า 

คลิกที่ “รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ” 
บริ เวณแถบเมนู เพื่ อรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการเป็น
รายไตรมาส 

  ซึ่งในส่วนน้ีจะแสดงเฉพาะ
โครงการหรือการด าเนินงาน
ท่ีอยู่ ในช่วงท่ีต้องรายงาน
ความก้าวหน้าเท่านั้น 



หมายถึงโครงการหรือการด า เนินงานที่ รายงาน
ความก้าวหน้าของไตรมาสนั้นๆ แล้ว 

หมายถึงโครงการหรือการด าเนินงานท่ียังไม่ได้รายงาน
ความก้าวหน้าของไตรมาสนั้นๆ 

การรายงานความก้าวหน้า 

คลิก “รายงานความก้าวหน้า
ประจ าไตรมาส” 



1. กรอกความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ของ
โครงการที่ท่านระบุไว้ใน (M3) 

2. กรอกความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการที่ท่านระบุไว้ใน (M3) 

3. กรอกความก้าวหน้าต่อดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงที่ท่าน
ระบุไว้ใน (M3) 

4. กรอกความก้าวหน้าของกิจกรรมในไตรมาสที่ผ่านมา 

6. ระบสุาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

5. กรอกจ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

M6 



1. คลิก เพ่ือกรอกข้อมูลความก้าวหน้าของ
โครงการ/การด าเนินงาน ต่อเป้าหมายของ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ  และแผนแม่ บทภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งที่สอดคล้องโดยตรงและโดย
รอง 

2 .  ก ร อกข้ อมู ล ค ว ามก้ า วหน้ า ขอ ง
โครงการ/การด าเนินงาน ต่อแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 2 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

1 

2 

M6 



1. กรอกข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ/การด าเนินงาน 

2. กรอกข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของโครงการ/การด าเนินงาน 
เช่น เกิดปัญหาอุทกภัย จึงไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนในไตรมาส... ได ้

3. ใส่รายละเอียดข้อเสนอแนะของโครงการ 

4. กดเพ่ือบันทึกร่างโครงการในระบบ eMENSCR 

1 

2 

3 

4 

M6 


