
ล าดับ แผนงานการน าเข้าข้อมูล ไตรมาส หมายเหตุ
1 การน าเข้าข้อมูลโครงการและการด าเนินการโรงการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

น าเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ (M1-M5) และอนุมัติข้อมูล
ตามสายงานการบงัคับบญัชา (M7) ในระบบ eMENSCR 
พร้อมทัง้ส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบ eMENSCR

กรณีเปน็แผนงาน/โครงการทีไ่ด้รับงบประมาณ
ตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2565 ภายในวันที ่10 ธ.ค. 2564

ไตรมาสที ่1
ต.ค.  - ธ.ค. 2564

***กรณีเปน็แผนงาน/โครงการ
ทีเ่กดิขึน้ใหมห่ลังไตรมาสที ่1
รอบที ่1 ภายในวนัที ่10 ม.ค. 2565
รอบที ่2 ภายในวนัที ่10 เม.ย 2565
รอบที ่3 ภายในวนัที ่10 ก.ค. 2565

การรายงานผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส (M6) 
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการด าเนินการายไตรมาส (M6) และอนุมัติข้อมูล
ตามสายการบงัคับบญัชา (M7) ในระบบ eMENSCR 
พร้อมทัง้ส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบ eMENSCR

กรณีเปน็แผนงาน/โครงการทีไ่ด้รับงบประมาณ
ตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2565 ภายในวันที ่10 นับถัดจากวันส้ินสุดแต่ละไตรมาส
ของปงีบประมาณโดยใหร้ายงานคร้ังแรก 
ภายในวันที ่10 ม.ค. 2565

 ภายในวนัที ่10 นบัถดัจาก
วนัส้ินสุดแต่ละไตรมาสของ

ปงีบประมาณโดยให้
รายงานคร้ังแรกภายใน
วนัที ่10 ม.ค. 2565

***กรณีเปน็แผนงาน/โครงการ
ทีเ่กดิขึน้ใหมห่ลังไตรมาสที ่1
รอบที ่1 ภายในวนัที ่10 เม.ย 2565
รอบที ่2 ภายในวนัที ่10 ก.ค. 2565
รอบที ่3 ภายในวนัที ่10 ต.ค. 2565
รอบที ่4 ภายในวนัที ่10 ม.ค. 2566

2 การน าเข้าข้อมูลแผนระดับที ่3 (แผนปฏบิตัิราชการรายปี
และแผนปฏบิตัิราชการระยะ 5 ป)ี

2.1 แผนปฏบิติัราชการประจ าปขีองจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จัดท าแผนปฏบิติัราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายการที ่สนง.สภาพฒัน์ฯ 
ก าหนด และน าเข้าแผนฯ ในระบ eMENSCR ด้วยชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหสัผ่าน (Password) ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด และอนุมัติข้อมูลตามสายการบงัคับบญัชา 
(M7) ภายในวันที ่27 ต.ค. 2564

ไตรมาสที ่1
ต.ค.  - ธ.ค. 2564

(ภายในวันที ่
27 ต.ค. 2564)

จัดท าแผนปฏบิติัราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ 
วิธีการจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 
ตามทีค่ณะกรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด
 ทัง้นี ้เมือ่จัดท าแล้วเสร็จ ใหน้ าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR 
ซ่ึงจะสามารถน าเข้าแผนปฏบิตัิราชการจังหวัด และกลุม่จังหวัด
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ในช่วงไตรมาสที ่2 
ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที ่2
ม.ค. - มี.ค. 2565

ปฏทินิแผนการน าเข้าข้อมูลและการรายงานผลในระบบ eMENSCR ของกลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1

1.2



ล าดับ แผนงานการน าเข้าข้อมูล ไตรมาส หมายเหตุ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ขอใหจ้ังหวัดและกลุ่มจังหวัดน าเข้าแผนพฒันาจังหวัด 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ในระบบ eMENSCR โดยต้องมี
รายละเอียดตามรายการที ่สนง.สภาพฒัน์ฯ ก าหนดเปน็อย่างน้อย
ทัง้นี ้ขอใหน้ าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR 
ในช่วงไตรมาสที ่1 ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที ่1 
ของปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2566

รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏบิติัราชการประจ าปขีองจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

ใหจ้ังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าและน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์
แผนปฏบิตัิราชการของจังหวัดและกลุม่จังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564ในระบบ eMENSCR
ภายในวันที ่30 ธ.ค. 2564  ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) 
และรหสัผ่าน (Password) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และอนุมัติ
ข้อมูลตามสายการบงัคับบญัชา (M7) ใหแ้ล้วเสร็จ
ตามรายการทีส่นง.สภาพฒัน์ฯ ก าหนด ทัง้นี ้ขอใหจ้ัดท า
และน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏบิตัิราชการของจังหวัด
และกลุม่จังหวัดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในระบบ eMENSCR ภายในวันที ่30 ธ.ค. 2565

ไตรมาสที ่1
ต.ค.  - ธ.ค. 2564
จัดท าและน าเข้า

รายงานผลสัมฤทธิ์
แผนปฏบิติัราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในระบบ 

eMENSCR ภายในวันที ่
30 ธ.ค. 2564

***จัดท าและน าเข้ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์แผนปฏบิติัราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ
 eMENSCR ภายในวันที ่30 ธ.ค.

 2565

3 การน าเข้าข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

3.1 ข้อมูลสถิติ สถานการณ ์ใหจ้ังหวัด
และกลุ่มจังหวัดพจิารณาน าเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ 
หรือข้อมูลอื่นๆ ทีจ่ังหวัดและกลุ่มจังหวัดเปน็เจ้าของและได้จัดท า
ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมาในฐานข้อมูล Open-D ภายในวันที ่
31 ธ.ค. 2564 และน าเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นๆ 
ทีม่ีการจัดเก็บแล้วเสร็จเพิม่เติมในช่วงระหว่างป ี2565 
ในฐานข้อมูล Open-D ระหว่างวันที ่1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565 
ตามความเหมาะสมของรอบการจัดเก็บข้อมูล

ไตรมาสที ่1
ต.ค. - ธ.ค. 2564

จัดท าในช่วงระยะเวลา
ทีผ่่านมาในฐานข้อมูล 

Open-D 
ภายในวันที ่

31 ธ.ค. 2564

น าเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ 
หรือข้อมูลอื่นๆ ทีม่ีการจัดเก็บแล้ว

เสร็จเพิม่เติมในช่วงระหว่างป ี
2565 ในฐานข้อมูล Open-D 

ระหว่างวันที ่
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565 

ตามความเหมาะสมของรอบการ
จัดเก็บข้อมูล

3.2 งานวิจัยทีจุ่ดท าโดยนักวิจัยหรือบคุลากรของรัฐ ทีรั่บการ
สนับสนุนทนุการวิจัยจากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบนั
การศึกษาต่าง ๆ ใหจ้ังหวัดและกลุ่มจังหวัดพจิารณาน าเข้างานวิจัย
ในฐานข้อมูล Open-D ในระบบ eMENSCR ภายในวันที ่
31 ธ.ค. 2564 โดยส่วนของข้อมูลงานวิจัยทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการใหน้ าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล Open-D เมือ่ด าเนินการแล้ว
เสร็จพร้อมทัง้รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยต่อความสามารถ
ในการสนับสนุนการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ (Y1) ในระบบ Open-D ด้วย

ไตรมาสที ่1
ต.ค. - ธ.ค. 2564
ใหจ้ังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดพจิารณาน าเข้า
งานวิจัยในฐานข้อมูล 
Open-D ในระบบ 

eMENSCR ภายในวันที่
 31 ธ.ค. 2564

***โดยส่วนของข้อมูลงานวิจัย
ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการใหน้ าเข้า
ข้อมูลในฐานข้อมูล Open-D เมือ่
ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมทัง้
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ของ
งานวิจัยต่อความสามารถในการ
สนับสนุนการบรรลุเปา้หมายแผน
แม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ (Y1) ในระบบ 
Open-D ด้วย

2.2


